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Kvalitetsredovisning  
Läsåret 2020-2021 

 

Verksamhetsplan  
Läsåret 2021-2022 

för Sammilsdalskolan 



 

 

   

 

Kvalitetsredovisning 2020/2021 
Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa 

upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag och läroplan. Detta är Sammilsdalskolans redovisning 

gällande grundskolans kvalitet och utveckling. 

 

Antal elever: 555 st. 

Antal årsarbetare: 75st. 

 

Rapportens disposition 

Kvalitetsredovisning 

1. Prioriterade områden 2020/2021 

2. Genomförande och metod 

3. Resultat 

4. Analys  

5. Åtgärder, Verksamhetsplan 

6. Prioriterade områden 2021/2022 

 

Prioriterade områden 2020/2021 
 

Prioriterat område Aktivitet Utvärderas 

Lärmiljö Utveckla skolans fysiska lärmiljö 

Utveckla skolans sociala lärmiljö 

Utveckla skolans pedagogiska lärmiljö 

Terminsvis 

 

 

Genomförande och metod 
Nedan redovisas vad och hur skolan arbetat för att nå målen 

Utveckla skolans     
fysiska lärmiljö   

Genomförande och metod Resultat 

Omklädningsrum 
(Leksandshallen) 
 

Ökad trivsel och minskad 
skadegörelse/nedskräpning via ökad 
vuxennärvaro. 
Schemalagd avstämning med pojkar i åk 
7–9 före och efter ombyte. 
  

Schema med bemanning genomfördes vid 
omklädningsrummen. Under läsårets gång har 
antalet omklädningsrumsvärdar minskat. Jämfört 
med tidigare år har vi fått väldigt lite återkoppling 
från Leksandshallen angående skadegörelse.  

Cafeteria och 
Uppehållsrum 
 

Ombyggnad och möblering för ökad 
trivsel för elever och personal 

Cafeterian är ombyggd för ökad trivsel, detta 
upplevs som väldigt positivt från personal och 
elevråd. 

Klassrum  
 

Struktur fysiskt, uppfräschning, ordning 
och redo, respektive lärare lämnar 
rummet i rätt skick. 
 

Vi ser att det fortsatt är behov av uppfräschning i 
skolans lokaler. Under vårterminen har både 
klassrum och korridorer varit skräpiga. Vissa 
utrymmen och salar är trånga. 

Google Classroom Digital fortbildning vid läsårsstart av 
kommunens digitaliseringscoach.  

Har genomförts och vi följer den gemensamma 
struktur som vi bestämt. Nu finns en röd tråd 
mellan schema, digitala och fysiska mappar. 



 

 

   

 

 

 

 

Utveckla skolans    
sociala lärmiljö  

Genomförande och metod Resultat 

Trygghetsteam  
F-6 & 7–9 
 

Synlighet, presentation till alla klasser 
innan sep slut. 
Temaaktiviteter x 2 per termin, 
inkluderat ”Värsta bästa nätet” 
 

Arbetet med “Värsta bästa nätet” är påbörjat med 
en kommunövergripande presentation. 
Elevenkäten visar att eleverna i årskurs F-6 
upplever sig väldigt trygga, i årskurs 7–9 är 
resultaten något sämre men fortsatt på en bra 
nivå. Högstadiets resultat var lika jämfört med 
föregående år. Enkäten visar även att synligheten 
och tillgängligheten hos stödpersonal har ökat. 

Elevhälsa inkluderat all 
skolans personal 
 

Lika-Olika aktivitet för hela skolan Lika-Olika genomfördes i respektive klass med 
digital sändning. För årskurs 7–9 blev det i ett par 
klasser incidenter och en förvridning av 
budskapet. Detta har medfört att vi fokuserar på 
årskurserna 1–6 till läsåret 21–22. 

Studiero 
 

Vikten av studiero tas upp varje dag och 
alltid på mentorstider, klassråd samt 
elevråd. 
 

Under höstterminen upplever 85% av lärarna att 
man gjort detta och under vårterminen upplever 
70% att man gjort det.  
En orsak till detta kan vara ökad fjärrundervisning. 

Trivsel & trygghet 
 

Utökat antalet socialpedagoger från en 
till två (åk 7–9) 
Säkerställa dokumentation i Draftit 
Trygghet i matsal via aktivt arbete genom 
pedagogisk lunch och ex matkamrater. 
Samarbete Sammilsdal, gymnasiet och 
kostpersonalen 
 
 
Utveckla och implementera skolans 
vision/värdegrund 

Antalet socialpedagoger är nu utökat till två. 
Dokumentationen i Draftit har kommit igång och 
vi upplever att majoriteten av alla kränkningar 
registreras. Matkamrater har genomförts i början 
av läsåret men sedan minskat när eleverna lärt 
känna varandra. I stort ingen trängsel i matsalen 
vilket kan berott på att gymnasiet till stor del haft 
fjärrundervisning eller ätit på annat matställe. 
 
Vi har genomfört tre visionsträffar och nu landat i 
en gemensam vision som vi kommer arbeta efter 
till kommande läsår.  

Information om nuläget 
på skolan 
 

Månadsbrev från skolledningen till 
vårdnadshavare & personal i perioden 
sep-maj, via Infomentor. 
 

Månadsbrev har skickats ut till vårdnadshavare 
varje månad med information om vad som händer 
i skolan samt aktuellt corona-läge. 

Rastaktiviteter 
 
 
 

Trivselaktiviteter löpande genom läsåret 
inspirerade av vår omvärld (sport och 
kultur). 

- aktivitetscafeterian 7–9 
- lunchrasterna för F-6. 

 

F-6 har genomfört planerade rastaktiviteter cirka 
tre gånger i veckan. Fredagsdisco har varit veckans 
höjdpunkt med mycket högt deltagande av 
dansande elever. Elevrådet har varit delaktig i 
framtagandet av aktiviteter. 
 
På 7–9 har en del aktiviteter genomförts under 
raster. I samband med fjärrundervisning har några 
aktiviteter ställts in. Genomförda aktiviteter är 
semmeldag, LIF-dag, allahjärtansdagstema, 
eldkorgar ute samt utflytt av cafeterian vid fint 
väder. 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

Utveckla skolans 
pedagogiska lärmiljö  

Genomförande och metod Resultat 

Studieverkstad 
 

Utökad specialundervisning både i F-6 & 
7–9. 
Högre kvalitet via fler behöriga lärare. 
Anpassning av lokaler efter elevbehovet. 
 

Ny studieverkstad upprättad för årskurs 7–9. 
Behörigheten ligger nu på 100%, dock inte i alla 
ämnen. 

Utveckla arbetet med 
Google classroom 
 

Struktur, likhet mellan ämnen. 
Färgkodning per ämne (schema, mappar 
etc.) 

Är utvecklat och inarbetat efter studiedag med 
digitaliseringscoach med samma tema. I samband 
med fjärrundervisning har arbetet med google 
classroom ökat än mer på högstadiet. 

Kunskapsmål 
 

Tydliggöra kunskapskraven inför 
arbetsområden. 
Mitterminskonferens åk 3, 6 och 9 
Mål avseende meritpoäng åk 6–9  
 
Utveckling av svA undervisning & 
studiehandledning 
 
Läxhjälp erbjuds på fritids och för 7–9 
torsdag morgon. 
Schemalagd omprovstid 4–6 & 7–9 
 

På F-3 uppger 100% av eleverna att lärarna 
förklarar så de förstår vad de ska göra. 
På 4-6 upplever cirka 90% att de kan nå 
kunskapskraven om de försöker. 96% av eleverna 
säger att lärarna hjälper dem när de behöver det. 
På 7-9 upplever cirka 70% att de vet vad de 
behöver kunna för att nå kunskapskraven. 
Meritmål har satts upp i åk 9 men inte i åk 6. Inga 
mitterminskonferenser har genomförts. 
Sva kapaciteten har utökats under läsåret med 
50% tjänst. Läxhjälp har erbjudits hela skolan varje 
vecka. 
 

Lektioner Tydlighet för eleven: 
- Strukturerad start och avslut,  
- Lärare bestämmer 

klassrumsplacering och 
gruppindelningar 

Genomförs till 90%. Strukturerade start och avslut 
men inte lika under alla lektioner. Fasta 
klassrumsplaceringar inte lika stor utsträckning i 7-
9.  
 

Pedagogiskt material 
 

Pennor och sudd ska finnas i alla 
klassrum (låna) 
Hörselkåpor, bordsskärmar osv. enligt 
specialpedagogs inventering 

 

Hörselkåpor och bordsskärmar finns i så kallade 
SOS-lådor att låna för lärare. Pennor och sudd har 
funnits i alla klassrum för F-6 men inte i 7-9. På 
högstadiet har vi periodvis hänvisat elever till att 
köpa penna och sudd i cafeterian. 

Digitalisering Fortbildning via digitalisering: Digifika x 5 
under läsåret 

Genomfört. Lärarnas självskattning visar en positiv 
utveckling men även ett tydliggörande av 
utvecklingsområden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

Utveckla skolans 
psykosociala arbetsmiljö  

Genomförande och metod Resultat 

Kommunikation av 
ledning 
 

Månadsbrev, Teams 
Ökad närvaro på A-lag och via 
klassrumsbesök. 
God framförhållning i Outlook-kalendern 
med förtydligande i teams 
 

Månadsbrev till vårdnadshavare är skickat. Snabbt 
informationsflöde i Teams, ibland upplevs 
informationen svår att hitta. Personalhandbok 
med den viktigaste informationen samlad finns 
och uppdateras allt eftersom. Genom digitala A-
lag har närvaron av skolledningen kunnat öka. 
Terminsvis översiktlig information om kalendariet 
har funnits, specificerad information om 
mötesinnehåll har i flera fall kommit sent.  

Personalfrämjande 
 

Kaffemaskin 
Personalaktivitet: Kickoff samt minst 1 
per termin 
 

Kaffemaskin samt personalaktiviteter har 
genomförts. Kickoffen i fysisk form medan övriga 
två aktiviteter i digitalt format. Flera mindre 
aktiviteter har genomförts i personalrummet vilket 
upplevts som positivt, exempelvis korvens dag, 
vasaloppet och polkagrisens dag. 
 

Trygghet & säkerhet  Fysiska och psykosociala skyddsronder 
Personalenkät & handlingsplan (HME) 
 

Från skyddsronderna har framkommit att vi är för 
trångbodda och att salarna på Alléskolan inte är 
tillräckligt stora för högstadiets klasser. Vi har även 
haft svårt att hålla de avstånd till varandra som 
folkhälsomyndigheten uppgett till allmänheten 
under corona-pandemin. Skolan har som helhet 
samma resultat på HME-enkäten, dock inte helt 
jämförbart då nya medarbetare deltagit i samband 
med högstadiesammanslagningen.  

Vision & värdegrund 
 

Arbeta fram gemensam vision & 
värdegrund för skolan 
Inspiration av ”vardagens dramatik” 
 

Uppskattat inslag av vardagens dramatik. Skolans 
egen vision har arbetas fram och färdigställdes 
under vårterminen för implementering till 
höstterminen 21. 
 

 

 



 

 

   

 

Enkäter 
 

Analys årskurs F-9, jag känner mig trygg i skolan 

Årskurs F-3 

 

Årskurs 4–6 

 

Årskurs 7–9 

 



 

 

   

 

 Mål VT21:  
Minst 90% i grupperingarna (stämmer helt och hållet & stämmer ganska bra)   

1. Vad ser vi i i årets resultat?  

 I årskurserna F-3 har vi samma höga nivå som tidigare och i åk 4–6 ser vi en förbättring mot föregående år. I 
dessa årskurser når vi målet på 90%. I högstadiet ligger vi i nivå mot föregående år, 75%.  Pga restriktioner, inte 
har haft möjlighet att jobba med gruppstärkande aktiviteter så som vi har gjort tidigare år med nya klasser, och 
vi tror att det påverkar resultatet negativt. Vi tror också att fjärrundervisningen gjort det svårare att känna sig 
inkluderad och trygg i klassen.  

2. Om det är någon markant skillnad mot föregående år, varför är det så?  

 Det är ett annat elevunderlag. Svårt att jämföra då det är olika elever olika år. Det räcker egentligen med att det 
är en elev som gör att många känner sig otrygga.   Det gäller såväl skolgården som matsalen.  I årskurs 7–9 har vi 
en ökning med fler elever på samma yta. I detta är det positivt att medelvärdet inte har sjunkit.   

3. Utvecklingsförslag  

Arbeta med alternativa svarsmetoder och inte bara enkäter. Allt för många enkäter gör att detta bara blir 
slentrian. Vi kan använda Likabehandlingsplanen mera.  Utveckla fadderskap i låg & mellanstadiet. 
Utveckla rastaktiviteter i alla stadier och elevspecifika lösningar där det behövs.  Vi behöver fler lugna platser 
tror vi, generellt.  Mer tid för att lära känna varandra i klasserna vid uppstarten. Arbeta med gruppdynamiken 
regelbundet genom året för att stärka grupptryggheten. Detta ska planeras in som moment i den ordinarie 
undervisningen.  
Stramare ordningsregler – fyrkantighet skapar trygghet (exempelvis ny mobilregel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

Analys årskurs F-9, jag vet någon vuxen på skolan som jag kan vända mig till om jag skulle bli utsatt för kränkande 

behandling. 

Årskurs F-3 

 

Årskurs 4–6 

 

Årskurs 7–9 



 

 

   

 

 

F-9, Mål VT21:  
Minst 90% i grupperingarna (stämmer helt och hållet & stämmer ganska bra)   

1. Vad ser vi i årets resultat?  

Låg & mellanstadiet når målet där framgångsfaktorn är att de ligger närmare sina elever med klasslärare och 
hemklassrum. I högstadiet är det ett lägre resultat där elevhälsan, trygghetsteam, lärare samt mentor bör bli 
ännu mer synliga och närhet till samtal. Vid uppstart är det viktigt att alla som finns runt eleverna presenterar 
sig, ex övrig personal på skolan.   

2. Om det är någon markant skillnad mot föregående år, varför är det så?  

Det totala resultatet är en förbättring mot föregående år. Utökningen av fler synliga vuxna ger förbättring. 

3. Utvecklingsförslag  

Alla vuxna på skolan måste presentera sig i klasserna samt vara synliga under året i korridorer och på raster. Vi 
kan också bli bättre på att upprepa i klasserna vilka man kan vända sig till. Exempelvis om det händer något på 
rasterna e.t.c.   
Tydlighet vid skolstart viktigt för både elever och personal. Det är inte en klockren gång vad vi vuxna ska göra. Är 
det mentor, socialpedagoger, kurator, rektor, cafeteria, trygghetsteamet som är första kontakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys årskurs F-9, jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 

F-3 

 

Årskurs 4–6 

 

Årskurs 7–9 



 

 

   

 

 

 

F-9 Mål VT21:  
Minst 90%. 85% & 80% baserat på årskurs i grupperingarna (stämmer helt och hållet & stämmer ganska bra)   

1. Vad ser vi i årets resultat?  

Årskurs F-6 uppnår målet på 90% respektive 85%.  80% I lektionsmiljön är det fler elever som uttrycker att de vet 
vad de ska kunna för att nå kunskapskraven.  
Vi ser en ökning i 7–9 från 65% till ca 70% tar vi även in grupperingen under ligger vi på 80%. Dvs vi har förflyttat 
medvetenheten positivt med ca 10%. Vi jobbar med att få dem att se att bedömningen görs som en helhet och 
att det inte är en sak som ska göras för att nå ett specifikt betyg. Eller riktat mot ett prov. 

2. Om det är någon markant skillnad mot föregående år, varför är det så?  

 Ingen markant skillnad.   

3. Utvecklingsförslag  

Vi kan utveckla stödfunktionerna för andraspråkseleverna tidigt, exempelvis genom SvA-undervisningen. På 
så vis får även de en bättre chans att ta till sig kunskapsmålen.   
Lathund vid uppstart om hur infomentor fungerar och hur eleverna ska få koll på hur de hittar kunskapskraven.  
Säkerställa att i början av varje nytt arbetsområde gå igenom vad de ska kunna på ett förenklat sätt.  
Inom spec kommer vi fortsätta att förtydliga mål och krav i dokumentation och i dialog med elev och v-
havare. Det är bra om det finns tydligare, konkret och gemensam tolkning av vilket stoff som ingår i respektive 
ämne. T ex vilka texttyper som ingår i svenskan, vilka historiska perioder som ingår etc.  Vi behöver stanna upp 
och repetera samt förtydliga vad som förväntas och vad som ska betonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys årskurs F-9, skolarbete gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 

F-3 

 



 

 

   

 

 

 

 

F-3, Mål VT21: Minst 80% i grupperingarna (stämmer helt och hållet & stämmer ganska bra)   
Max 10% i gruppen stämmer inte alls  

1. Vad ser vi i årets resultat?  

F-3 uppnår målen, även i 4–6 ses en total resultatförbättring men från “stämmer helt” till “stämmer ganska bra”.  
Trots digital undervisning så är inte resultatet direkt förändrat mot tidigare läsår och vi når inte målet. 
Det går inte att mäta i vilken grad den digitala undervisningen (via pandemin) har påverkat resultatet i 7–9. 

2. Om det är någon markant skillnad mot föregående år, varför är det så?  

 Det upplevs av eleverna som svårare att förstå den digitala undervisningen. Många elever har svårt att hålla 
uppe motivationen vid längre perioder av digital undervisning. Möten lärare-elev är otroligt viktiga.  

3. Utvecklingsförslag  

Vi behöver också prata mer om varför man går i skolan, vad är syftet, många elever tycker att skolan är ganska 
oviktig och vet inte riktigt varför de är här. 
Den stora delen av den digitala undervisningen (under pandemin) är enbart en nödlösning när vi är tvingade till 
det. Vi ska bedriva undervisning på plats i skolan med en varierad undervisning som får med fler elever på tåget. 
Vi bör skapa tillfällen där eleverna kan arbeta praktiskt även i de teoretiska ämnena. Vi kan bli bättre på att göra 
besök och utflykter som man knyter till undervisningen. Exempelvis när man läser demokrati kan man 
besöka Plenisalen.   



 

 

   

 

Vi kan använda SYV-planen bättre.  Hur kan vi göra det spännande, mer intressant och få eleverna att upptäcka 
att det är relevant för dem? Eleverna är vana vid snabba kickar och ständiga stimuli och skolan är mer 
tålamodsprövande.  
Många elever har behövt motiverande samtal med SYV. Många elever får en kick när de lyckas med någonting 
som verkat omöjligt, deras framsteg och att de känner att de hänger med och att vi ser dem och bekräftar 
dem är en viktig motivationshöjare.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

   

 

Studieresultat 

Särskild bedömning i förskoleklass - skolverketsbedömningsstöd VT 21    

       

En läsa och skriva-garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet.   14-jun-21  

Gäller från 1 juli 2019 (Skolverket)        

         

Hitta språket     
Antal 

elever  

Aktivitet 1, Eleven är i behov av extra stöd för att utveckla förmågan att berätta och 
skriva.     

12  

Aktivitet 2, Eleven är i behov av extra stöd för att utveckla förmågan att lyssna och 
samtala     

12  

Aktivitet 3, Eleven är i behov av extra stöd för att utvecklaförmågan att rita, skriva 
bokstäver/symboler     

12  

Aktivitet 4, Eleven är i behov av extra stöd för att utveckla förmågan att urskilja ord och 
språkljud      

12  

Analys        
Samtliga elever har genomfört Skolverkets bedömningsstöd i svenska. Elever med begränsningar i det 
svenska språket har svårt med inlärningen. Några elever har svårt att förstå och använda det svenska 
språket och att hålla fokus. Dessa elever har fått stöd hos speciallärare och de tillsammans med flertalet 
elever har gjort stora framsteg och utvecklats mycket.  

   

Åtgärder        
De åtgärder som visat sig framgångsrika har varit extra språkträning 1-2 ggr/vecka ledd av speciallärare 
under större delen av vårterminen. Bildstöd och gemensamma genomgångar stöttar eleverna och 
informationen om arbetssättet ligger i planeringen inför åk 1 för dessa elever.  

   

Hitta matematiken     
Antal 
elever  

Aktivitet - Mönster, Eleven är i behov av extra stöd för att bli nyfiken och intresserad av 
att följa, fortsätta och översätta mönster     

12  

Aktivitet - Tärningsspel, Eleven är i behov av extra stöd för att bli nyfiken och intresserad 
av uppgifter inom taluppfattning     

12  

Aktivitet Sanden/Riset, Eleven är i behov av extra stöd för att bli nyfiken och intresserad 
av att lösa problem inom mätning     

12  

Aktivitet - Lekparken, Eleven är i behov av extra stöd för att bli nyfiken och intresserad av 
att lösa problem inom rumsuppfattning      

12  

Analys        
Alla elever har genomfört Skolverkets bedömningsstöd. Några av eleverna har svårigheter med att förstå 
och använda matematiska begrepp. dessa elever har också svårigheter med taluppfattning och att hålla 
fokus. Eleverna har fått stöd hos speciallärare och de tillsammans med flertalet elever har gjort stora 
framsteg och utvecklats mycket 

   

Åtgärder        
För elever med svårigheter har dessa under läsåret (vårterminen) fått extra stöd avspecialläraren. Arbetet 
med specialläraren startade efter sportlovet, v 10. Bildstöd och gemensamma genomgångar stöttar 
eleverna och informationen om arbetssättet ligger i planeringen inför åk 1 för dessa elever. 

 



 

 

   

 

 
 

Analys  
• Skolverkets tester i svenska visade att det var sex elever under höstterminen som inte nådde kravnivån 

gällande elevernas läsutveckling. I samma test under våren var det tre elever som inte nådde kravnivån, 
varav två var andraspråkselever. Gällande elevernas skrivutveckling visade testen att samtliga elever 
utom två var godkända.  

• Gällande läsförmågan var det ingen av eleverna med svenska som andraspråk som under höstterminen 
kunde ljuda och läsa enkla ord. Svårigheten för andraspråkseleverna omfattar dock läsförståelsen. Att 
förstå ord, dra slutsatser och förstå sammanhang i texterna de läser, vilket i sin tur påverkar även 
förståelsen i andra ämnen såsom samhällsorienterande och naturorienterande ämnen.  

• Skolverkets muntliga test i matematik visade att det var två elever som hade en lägre kunskapsnivå. I 
det skriftliga provet klarade däremot samtliga elever mellannivån och fyra av dem klarade även den 
högre nivån på de skriftliga uppgifterna. I ämnet matematik visade testerna tydligt att muntliga 
uppgifter som omfattar en språklig kommunikation är svårare för eleverna, till skillnad mot skriftliga 
uppgifter som erbjuder eleverna ett visst bildstöd inför förståelsen av uppgifter.  

Förslag till åtgärder  

• Läsa, skriva och räkna mycket tillsammans i gruppen och lär av varandra med inslag av bildstöd. Elever 
som har svenska som andraspråk behöver mer stöd i form av sva-undervisning där de ges möjlighet att 
bygga upp ett basordförråd som många saknar idag. Mycket viktigt om de ska nå kunskapskraven inom 
samtliga ämnen framöver.  

• Eleverna läser högt varje dag i klassrummet och tränar därtill läsförmågan i form av fadder-läsning för 
yngre elever. Detta har varit gynnsamt för läsutvecklingen, förutom traditionella läsläxor. En viktig och 
fortsatt åtgärd för målet om att vidareutveckla elevernas läsförmåga och läsförståelse av allt mer 
avancerade texter inom olika ämnen.  

• Elever med olika behov har hittills haft tillgång till viss sva-undervisning, samt stöd av specialpedagog 
och studiehandledning. Detta möjliggör samtidigt till arbete i mindre grupper för att också bättre kunna 
nivåanpassa undervisningen till elever som behöver utmanas lite extra.  

• I ämnet idrott och simundervisning är det sex elever som behöver träna mer på att lära sig att simma. 
Viktigt att ordna fler tillfällen till det under kommande läsår.  

 

 

 

 



 

 

   

 

Skolöversikt per ämne - Obligatoriska grundskoleämnen 

Aktuellt läsår: 1 
 Kommun: Leksand 
 Skola: Sammilsdalskolan 
 Läsår: 2020-2021 
 Höst/Vår: Vt 
 Årskurs: 2 

Ämne 

Riskerar att inte uppfylla 

kunskapskraven Godtagbara kunskaper 

Mer än godtagbara 

kunskaper Antal bedömningar 

Engelska 0 24 2 26 

Idrott och hälsa 18 7 0 25 

Matematik 6 17 3 26 

Musik 1 25 0 26 

Naturorienterande ämnen 6 20 0 26 

Samhällsorienterande 

ämnen 6 20 0 26 

Svenska 3 9 2 14 

Svenska som andraspråk 6 6 0 12 

Totalt antal bedömningar 46 128 7 181 

 

Analys   

• I klassen finns det vilja att lära sig, studiefokus. Idrott och hälsa: Många av eleverna som riskerar att inte 
nå målen kan inte simma. 

• Matte: De elever som riskerar att inte nå målen har fått extra stöd 
hos speciallärare. Problemlösningsuppgifter är svårt för andraspråkselever.   

• En del elever behöver träna extra för att få flyt i sin läsning och förstå vad de läst. Flera behöver träna 
på att använda versaler och gemener på rätt sätt samt att träna på att skriva berättelser med inledning, 
handling samt avslutning.  

• NO/SO: Svårigheter i det svenska språket gör att en del elever har svårt med begrepp och ämnesord.  

• De som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven har fått extra stöd hos speciallärare samt SVA-
undervisning  

Förslag till åtgärder  

• Träna och repetera matematiska begrepp, tiokompisar samt multiplikation. Talraden före och 
efter. Göra problemlösningar tillsammans. Visa strategier.  

• Svenska/svenska som andraspråk. Fortsatt arbete enligt SKUA. Fortsatta gemensamma genomgångar 
med bildstöd. Fortsatt stöd av speciallärare samt utökad SVA-undervisning. Fortsatt lästräning. Träning i 
att använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser samt göra förutsägelser 
under och efter läsningen.  

• Fortsatt arbete med att markera meningar med stor bokstav och punkt. Fortsatt arbete med att 
använda versaler och gemener på rätt sätt.   

• NO/SO: Fortsatt SKUA-arbete, bildstöd samt gemensamma genomgångar och arbete. 

• Prioritera simundervisning för de elever som inte uppnår målen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

måndag 26 juli 2021 

Skolöversikt per ämne - Obligatoriska grundskoleämnen 

Aktuellt läsår: 1 
 Kommun: Leksand 
 Skola: Sammilsdalskolan 
 Läsår: 2020-2021 
 Höst/Vår: Vt 
 Årskurs: 3 

Ämne 

Riskerar att inte uppfylla 

kunskapskraven Godtagbara kunskaper 

Mer än godtagbara 

kunskaper Antal bedömningar 

Engelska 4 19 0 23 

Idrott och hälsa 9 14 0 23 

Matematik 7 16 0 23 

Musik 2 21 0 23 

Naturorienterande ämnen 2 21 0 23 

Samhällsorienterande 

ämnen 2 21 0 23 

Slöjd 0 23 0 23 

Svenska 3 7 0 10 

Svenska som andraspråk 5 7 0 12 

Totalt antal bedömningar 34 149 0 183 

 

 

Analys   

• Eng: Gruppen som riskerar att inte uppnå kunskapskraven för engelska består av andraspråkselever som 
inte tillägnat sig det svenska språket ännu samt elever med andra inlärningssvårigheter.   

• Idrott: De elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven klarar inte målet för simning. Ingen 
simträning har skett under skoltid sedan årskurs 1 och pandemin har även försvårat för elever och 
vårdnadshavare att träna på fritiden.   

• Matematik: Flera elever har svårigheter att förstå, använda och befästa matematiska begrepp och 
behöver fortsatt extra stöd.  

• SO och NO: Andraspråkselever som ännu inte behärskar det svenska språket har svårigheter att förstå 
och tillägna sig kunskaper inom SO och NO.   

• Sv och SVA: De elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven behöver delvis fortsatt lästräning för 
att kunna läsa med flyt. De behöver också träna ytterligare på att skriva meningar samt berättande 
texter och faktatexter. Det finns även ett behov av att utöka uthålligheten när det gäller att träna på att 
läsa och skriva.   

• De elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven har fått extra stöd av speciallärare, SVA-
undervisning samt studiehandledning.  

Förslag till åtgärder  

• Det är viktigt att de elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i matematik för fortsatt stöd och 
träning för att befästa kunskaper. Det är också viktigt att eleverna får fortsatt träning i 
svenska, möjlighet att lästräna enskilt samt träna på att skriva meningar samt olika former av texter.  

• De andraspråkselever som behöver mycket stöd behöver få det framöver för att inte halka efter 
ytterligare när svårighetsgraden höjs till årskurs 4. För att möjliggöra en progression för samtliga elever 
krävs att det finns goda möjligheter att dela in klassen i mindre grupper.  

• Alla har behov av studiero och många behöver stöttning i olika former.  

• Simundervisning behöver även prioriteras för samtliga klasser i de lägra åldrarna samt för äldre barn 
som inte kan.  

 



 

 

   

 

 
måndag 26 juli 2021 

Skolöversikt per ämne - Obligatoriska grundskoleämnen 

Aktuellt läsår: 1 
 Kommun: Leksand 
 Skola: Sammilsdalskolan 
 Läsår: 2020-2021 
 Höst/Vår: Vt 
 Årskurs: 4 

Ämne 

Riskerar att inte uppfylla 

kunskapskraven Godtagbara kunskaper 

Mer än godtagbara 

kunskaper Antal bedömningar 

Bild 0 7 5 12 

Biologi 7 17 0 24 

Engelska 4 19 1 24 

Fysik 5 14 5 24 

Geografi 6 18 0 24 

Historia 6 18 0 24 

Idrott och hälsa 12 3 9 24 

Kemi 6 18 0 24 

Matematik 9 8 7 24 

Musik 1 23 0 24 

Slöjd 0 23 1 24 

Svenska 3 9 5 17 

Svenska som andraspråk 2 5 0 7 

Teknik 5 15 4 24 

Totalt antal bedömningar 66 197 37 300 

 

Analys   

• Den låga måluppfyllelsen i idrott ser vi att det är simkunskaperna som brister. Det är främst elever med 
annat modersmål än svenska som har svårt med simningen 

• Vi har en del andraspråkselever som har svårigheter med kunskapskraven, där språket är det stora 
hindret.   

• En annan aspekt, och det gäller elever med svenskt modersmål, är bristen på att faktiskt ta skolan på 
allvar med all den tid som krävs. 

 
Vad vi redan gör bra:  

• Att vi skapar bra studiero.  

• Att vi stimulerar de som redan har goda kunskaper till att bli ännu bättre.  

• Att vi är bra på att individualisera.  

Förslag till åtgärder  

• Vi som skola behöver ställa mycket högre krav på elever och vårdnadshavare.  

• Utökad SVA-undervisning.  

• Förbättrad studiehandledning.  

• Utökad simundervisning.  
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Skolöversikt per ämne - Obligatoriska grundskoleämnen 

Aktuellt läsår: 1 
 Kommun: Leksand 
 Skola: Sammilsdalskolan 
 Läsår: 2020-2021 
 Höst/Vår: Vt 
 Årskurs: 5 

Ämne 

Riskerar att inte uppfylla 

kunskapskraven Godtagbara kunskaper 

Mer än godtagbara 

kunskaper Antal bedömningar 

Bild 0 0 13 13 

Biologi 6 13 5 24 

Engelska 9 9 7 25 

Fysik 6 9 10 25 

Geografi 3 10 0 13 

Historia 4 9 0 13 

Idrott och hälsa 7 13 5 25 

Kemi 5 13 6 24 

Matematik 5 7 13 25 

Musik 1 10 14 25 

Samhällskunskap 6 12 7 25 

Slöjd 0 22 3 25 

Svenska 1 8 6 15 

Svenska som andraspråk 4 6 0 10 

Teknik 9 6 9 24 

Totalt antal bedömningar 66 147 98 311 

 

 

Analys  

• Teknik: sammanfattande bedömning gjordes 15 mars, i dagsläget når fler godkänt.   

• Vi ser en positiv utveckling i engelska då elevernas kunskaper ökat stort sedan början på åk 4. 

• Genomgående är det andraspråkselever som har svårigheter med kunskapskraven. En annan aspekt, 
och det gäller elever med svenskt modersmål, är bristen på att faktiskt ta skolan på allvar, och det gäller 
även vårdnadshavare.  

Vad vi redan gör bra:  

• Att vi skapar bra studiero.  

• Att vi stimulerar de som redan har goda kunskaper till att bli ännu bättre.  

• Att vi är bra på att individualisera.  
  
   

Förslag till åtgärder  

• Engelskan: nivåanpassade grupper  

• Ställa högre krav, tydliga förväntningar av elever och vårdnadshavare  

• Förbättrad studiehandledning och SvA   
 

 

 

 



 

 

   

 

måndag 26 juli 2021 

Fördelning av betyg per ämne 

Kommun: Leksand 
 Skola: Sammilsdalskolan 
 Läsår: 2020-2021 
 Årskurs: 6 
 Termin: Vt år 6 

Ämne A B C D E F - Total 

Bild 1 9 12 10 7   39 

Biologi 11 8 5 6 8 2   40 

Engelska 3 3 16 7 5 6  40 

Fysik 11 9 6 4 7 3   40 

Geografi 1 3 11 11 9 5  40 

Hem- och 

konsumentk

unskap 2 2 11 10 14     39 

Historia  4 11 8 14 3  40 

Idrott och 

hälsa 3 10 9 9 7 2   40 

Kemi 13 6 5 4 10 2  40 

Matematik 7 6 7 7 9 4   40 

Moderna 

språk inom 

ramen för 

språkval 4 5 8 2 11 1 2 33 

Musik   7 12 10 8 3   40 

Religionsku

nskap  4 10 6 16 4  40 

Samhällsku

nskap   3 15 5 14 2   39 

Slöjd  2 20 4 13 1  40 

Svenska 2 7 11 5 7 4   36 

Svenska 

som 

andraspråk  1    3  4 

Teknik 9 14 5 5 7     40 

Total 67 103 174 113 166 45 2 670 

 

Analys  

• Engelska: I engelska är läxor väldigt viktigt när det kommer till ordförrådet. Annars räcker ordförrådet 
inte till i åk. 6. De som gått i lilla gruppen har inte lyckats nå E-nivå, trots insats i åk 6. Förutom de sex 
som inte är godkända är betygen relativt höga. Vi upplever det dessutom att många ser engelskan som 
ett viktigt ämne och är motiverade att lära sig mer.   

• No/teknik: Delning av klasserna har varit en framgång då det möjliggjort mer varierad undervisning. Vi 
har kunnat jobba mera laborativt och mera muntligt med exempelvis diskussioner, redovisningar, 
frågestunder med mera Dessutom har fler elever fått stöttning utanför klassrummet, vilket dels leder till 
att de eleverna får mer/bättre stöd (studieverkstaden) samt att det lösgör en hel del lärartid för andra 
elever i klassrummet. Många har lyckats nå den högsta toppen. Flera SvA-elever når inte E-nivå 
trots stödinsatser.   



 

 

   

 

• SO: De flesta når E-nivå och högre. Väldigt många ligger på C-B-nivå, vilket är bra. Färre når dock till A-
nivå. För mycket tid läggs på att hjälpa elever upp till E-nivå, vilket tyvärr kan leda till att vi inte lyckas få 
upp flera till A-nivå.   

• Matematik: Flera av de som gått på specialundervisning har klarat godkänt. Specialundervisningen har 
pågått sedan åk. 4. I perioder har vi även haft tregruppssystem (alltså tre lärare som har undervisning i 
olika nivåer) för att nå fler elever att nå högre nivåer (försvann i och med Covid då vi inte fick blanda 
klasser längre). Det har troligtvis också lett till att fler elever nått högre resultat.  Många har bra betyg i 
matematik. Halva klassen når C-nivå och högre. Dessutom har vi lyckats få upp flera elever till E-nivå, 
som tidigare legat under. Bra resultat på de delar av nationella proven som vi gjorde.   

• Svenska: Är likt So så att många har bra betyg, C och högre, men få når absoluta toppen. De elever som 
inte når godkänt är det elever med läs-och skrivproblem samt SvA-elever som är nya i svenska språket.   

• Idrott: Positivt att alla utom två klarade E-nivå och högre. Väldigt många med bristande sim-vana 
klarade till slut simproven.   

Förslag till åtgärder  

• Engelska: Poängtera på utvecklingssamtal att läxor är viktiga, samt använda 
läxhjälp. Specialundervisning och mindre grupper behövs sättas in tidigare än åk 6.   

• De elever som inte når godkänt är framförallt SvA-elever. Trots många insatser når de inte godkänd nivå 
och har framför allt svårt med begrepp.   

• Svenska: Special/SvA-undervisningen ska fortsätta som den gjort på vårterminen med kontinuerligt stöd 
för de elever som behöver det. På så vis frigörs mer tid i klassrummet till övriga elever som får en större 
möjlighet att nå sin högsta potential.   

• För att fler elever ska nå godkänt kan vi jobba mer och bättre med digitala hjälpmedel som exempelvis 
talsyntes.   

• Idrott: Extra simundervisning gjorde att flera klarade godkänt i idrott.   

 

måndag 26 juli 2021 

Meritvärdets medelvärde per klass och kön 

Kommun: Leksand 
 Skola: Sammilsdalskolan 
 Läsår: 2020-2021 
 Årskurs: 6 
 Termin: Vt år 6 

Klass Flickor Pojkar Total 

6A 244,17 229,64 234,00 

6B 222,81 196,88 207,25 

Total 231,96 214,52 220,63 

 

Analys   

• I både 6A och 6B ligger flickorna högre än pojkarna. 6A har högre meritvärde än 6B. Det är även svårt 
att säga något allmänt om nivån då vi inte vet vilken total det är i kommunen eller har historik gällande 
klassens resultat från tidigare årskurser..   

• Skillnaden i meritvärde mellan 6A och 6B beror på vilka elever som går i vilken klass. Det finns fler 
högpresterande elever i A medan det finns fler i 6B som inte prioriterar skolarbetet särskilt högt.   

• Att flickor ligger högre än pojkar följer mönstret i kommunen och på nationell nivå.  

Förslag till åtgärder  

• Strategiskt arbeta med att först lyfta pojkarna till flickornas nivå och sedan allas nivå.  
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Fördelning av betyg per ämne 

Kommun: Leksand 
 Skola: Sammilsdalskolan 
 Läsår: 2020-2021 
 Årskurs: 7 
 Termin: Vt år 7 

Ämne A B C D E F - Total 

Bild  2 31 50 38 1 5 127 

Biologi 6 8 29 19 51 9 4 126 

Engelska 4 12 23 28 43 15 3 128 

Fysik 7 8 31 17 52 10 1 126 

Geografi   27 29 64 5  125 

Hem- och 

konsumentk

unskap 24 23 38 13 25 1   124 

Historia 2 6 34 25 53 5 1 126 

Idrott och 

hälsa 1 3 37 32 26 22 6 127 

Kemi 7 5 30 20 50 10 4 126 

Matematik 1 10 17 20 52 26 1 127 

Moderna 

språk inom 

ramen för 

språkval 5 12 22 22 31 11 3 106 

Musik 9 11 35 35 29 6 2 127 

Religionsku

nskap 3 8 27 38 42 6 2 126 

Samhällsku

nskap 2 14 20 34 49 5 2 126 

Slöjd  6 39 38 40 1 2 126 

Svenska 2 10 22 27 48 10 2 121 

Svenska 

som 

andraspråk    1 2 4  7 

Teknik     110 1 12 2   125 

Total 73 138 572 449 707 149 38 2 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

Analys  

• Ju längre tid i landet desto större chans att klara betyg i sva. I vissa fall 
andra generella inlärningssvårigheter.   

• Hemkunskapens betyg är från åk 6 och ger en felaktig bild av årskursens betyg, då en tredjedel av alla A 
i årskursen kommer ifrån just hemkunskapen.  

• Ovanligt många F i idrott i år, beror till stor del på bristande redovisade simkunskaper.   

• Överlag många F i årskursen, vi har många elever med mycket hög frånvaro. Vi har också elever som är i 
behov av språkstöd. För många elever är det inte kunskapsmässiga bekymmer utan problemet är att de 
inte deltar i undervisningen av olika anledningar.   

• Vi ser ändå att de elever som har kämpat och försökt har gjort en bra resa under året och fått en positiv 
kunskapsutveckling.   

• Ett flertal elever mår så pass dåligt att de behöver hjälp bara för att ta sig till skolan.   

• Flera elever som har varit på gränsen till att nå betyg har missgynnats av fjärrundervisningen i flera 
ämnen, och andra elever som tog tillvara på det som erbjöds gynnades av fjärrundervisningen. Några 
elever har mått bra av att få sitta enskilt i lugn och ro, och några har haft det kämpigt med att klara av 
att hålla fokus under fjärrundervisningen.   

Förslag till åtgärder  

• Kan man göra EHT-blanketten digital?  

• Måluppfyllelsen påverkas av lokalernas utformning och undervisningens miljö. Vi upplever att vi är i 
stort behov av fler grupprum för att kunna ha en flexibel och varierad undervisning där alla elever kan få 
sina behov tillgodosedda.   

• Det skulle behövas spec-verksamhet för idrotten och simningen. De elever som inte kan simma behöver 
få träna på detta i en trygg miljö. Många elever tycker också att det är en jobbig situation att vara i 
badhuset tillsammans med sin klass.  

• Klasserna börjar bli väldigt stora och det är trångt i många klassrum. Även om alla får en sittplats så är 
det orimligt att kunna anpassa för varje elev när klasserna är så stora. Nu väntas ytterligare elever till 
hösten och vi känner en oro dels för elevernas situation, dels för vår gemensamma arbetsmiljö. Som 
ensam lärare till en stor klass är det också svårt att få till små stunder med elever som behöver göra 
uppgifter muntligt eller göra muntliga kompletteringar. Det är orimligt att plocka elever mellan sina 
lektioner eftersom de antingen har en annan lektion då eller har en rast som de behöver för att orka 
nästa lektion. Det är också svårt att gå ifrån klassen för att prata enskilt med en elev då resten av 
klassen då blir ensamma. Vi behöver resurser i form av mer personal för att kunna anpassa utifrån 
elevernas behov. 

• Elever som har t ex dyslexi och har rätt till längre tid att skriva hamnar i en svårlöst situation då 
lektionen tar slut och nästa klass ska in i rummet, det skulle behövas en organisation kring detta, och ett 
rum där eleven kan sitta i lugn och ro med tillsyn av en vuxen.   

• Vi vill gärna hjälpa varandra att lösa praktiska saker, men det får inte blir på bekostnad av vår egen 
hälsa.  

• Kan vi återuppliva fokusveckan fast i mindre format? Kanske en eftermiddag en gång i månaden/var 
sjätte vecka/med jämna mellanrum? Elever som har rester får möjlighet att arbeta med dessa med hjälp 
av ordinarie lärare, elever som är klara med allt får gå hem.  

• Ett drömscenario vore om det fanns en dag i veckan där alla i a-lag 7 bara undervisar åk 7 och samma 
sak i åk 8-9. Det skulle öka flexibiliteten och möjligheterna att arbeta med årskursen.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

måndag 26 juli 2021 

Fördelning av betyg per ämne 

Kommun: Leksand 
 Skola: Sammilsdalskolan 
 Läsår: 2020-2021 
 Årskurs: 8 
 Termin: Vt år 8 

Ämne A B C D E F - Total 

Bild 5 18 48 32 21 1 6 131 

Biologi 24 16 18 17 44 8 4 131 

Engelska 8 24 20 33 27 17 3 132 

Fysik 18 17 27 18 37 7 5 129 

Geografi 16 13 23 12 40 21 3 128 

Hem- och 

konsumentk

unskap 12 12 32 27 40 3 4 130 

Historia 9 11 21 33 34 17 2 127 

Idrott och 

hälsa 6 20 36 30 19 14 4 129 

Kemi 5 25 22 32 35 6 4 129 

Matematik 6 8 22 15 50 27 4 132 

Moderna 

språk inom 

ramen för 

språkval 13 12 18 22 20 7 2 94 

Modersmål 2     1       3 

Musik 24 10 44 25 15 5 6 129 

Religionsku

nskap 5 5 25 21 54 13 5 128 

Samhällsku

nskap 7 8 36 25 34 16 4 130 

Slöjd   18 64 28 15 3 3 131 

Svenska 5 6 25 35 35 10 4 120 

Svenska 

som 

andraspråk       2 4 6   12 

Teknik 28 29 29 19 20  6 131 

Total 193 252 510 427 544 181 69 2 176 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

Analys  

• Samma kommentar som för åk 7: Ju längre tid i landet desto större chans att klara betyg i sva. I vissa fall 
andra generella inlärningssvårigheter.  

• Vi tycker att det är fler F än tidigare år i alla ämnen.   

• Elever som verkligen behöver hjälp har fått “vänta” på hjälp för att niorna har prioriterats.   

• Vissa klasser kan också behöva stöd det vill säga en hel grupp kan ibland behöva stöd. Det är viktigt att 
se över klassens behov, oavsett ämne kan det finnas ett behov av stöd för hela gruppen.  

• Det är många F i ämnet matematik.  

• I engelska är eleverna duktiga, men det märks en brist i deras svenska språkkunskaper för att de ska 
uppnå högre nivåer. Det märks främst i deras läsförståelse och skriftliga produktion. Likadana 
språksvårigheter märks i spanska och tyska.  

• Vi tror också att fjärrundervisningen påverkat betygen den här terminen. Tyvärr har fjärrundervisningen 
gjort att vi tappat många elever som är i behov av stöd och som på grund av detta inte “fixat” ansvaret 
som fjärrundervisningen innebär. Det har också medfört att vissa elever har sänkt sina betyg eller till 
och med inte klarat att uppnå E.  

• Fler elever än vanligt har mycket hög frånvaro det här läsåret och därför har vi många elever som har F 
och till och med streck.  

Förslag till åtgärder  

• För att få bukt med alla F behövs det mer resurser i alla ämnen dvs inte enbart i matematik.  

• De elever som är i behov av stöd måste få stödet mycket snabbare och inte vänta på att några andra ska 
prioriteras.  

• Vi måste få eleverna att läsa mer för att de ska utvecklas både inom läsningen och inom skrivandet.  

• Ett förslag för att få eleverna att läsa mer är att ha lättillgängliga böcker i till exempel cafeterian som ett 
slags pop-up-bibliotek.  

• Det är viktigt att vi ser till att en hel grupp får rätt stöd direkt skolan börjar i höst för att det ska bli en 
bra början och för att förhindra att elever inte halkar efter, stör arbetsordningen etc. Vi behöver dubbla 
pedagoger.  

• Vi måste vara noga med att använda frånvarotrappan för att få eleverna till skolan och för att 
uppmärksamma frånvaro i tid.  
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Fördelning av betyg per ämne 

Kommun: Leksand 
 Skola: Sammilsdalskolan 
 Läsår: 2020-21 
 Årskurs: 9 
 Termin: Vt år 9 

Ämne A B C D E F - Total 

Bild 11 34 46 22 20  4 137 

Biologi 9 7 37 26 42 11   132 

Engelska 21 18 37 22 30 9  137 

Fysik 11 12 40 18 33 16 2 132 

Geografi 12 15 63 6 26 11 1 134 

Hem- och 

konsumentk

unskap 26 24 43 21 20 1 1 136 

Historia 11 9 64 10 33 6 1 134 

Idrott och 

hälsa 23 30 37 16 15 11 1 133 

Kemi 7 6 35 31 33 18 2 132 

Matematik 5 13 25 27 51 14 1 136 

Moderna 

språk inom 

ramen för 

elevens val 1       1 

Moderna 

språk inom 

ramen för 

språkval 4 10 15 21 43 4   97 

Modersmål 1       1 

Musik 19 31 50 13 20 2 1 136 

Religionsku

nskap 7 13 66 6 29 12 1 134 

Samhällsku

nskap 11 15 64 8 27 10 1 136 

Slöjd 18 41 45 19 10 1 1 135 

Svenska 4 14 41 26 41 4 2 132 

Svenska 

som 

andraspråk     1 4  5 

Teknik 18 22 41 13 28 8 3 133 

Total 219 314 749 305 502 142 22 2 253 

 

 

 

 

 

Analys   



 

 

   

 

• Med det läsåret som har varit och med de givna förutsättningar (sammanslagningen, nya lärare, 
fjärrundervisningen) så är vi nöjda med resultaten även om vi alltid strävar högre.  

• Ur ett matematiskt perspektiv så finns det några anledningar som leder till sämre resultat;  
              1) stora grupper som gör det svårare att individanpassa  
              2) specialpedagogisk ämneskompetens saknas 
              3) se över andra stödformer (än att bara räkna i en lugnare miljö), vilka stödformer kan dessa   
                  vara?  

• För musikämnets del så kan det vara relevant att överväga om det i framtiden skulle gå att ha en termin 
i åk 7, en termin i åk 8 och två terminer i åk 9. Det blir ett väldigt stort glapp när eleverna inte har någon 
musik alls i åk 8 och vi får börja om från början igen när de börjar åk 9. Om vi fick bättre kontinuitet i 
undervisningen så tror vi att eleverna skulle nå längre i sin kunskapsutveckling.  

Förslag till åtgärder  

  

• Vi hävdar att det behövs en allmän “uppryckning” à la nolltolerans för att genom attitydförändringar få 
en bättre inställning till skolarbetet. Fortbildning och pedagogiska diskussioner inom studiemotivation.  

• Mer specialpedagogisk ämneskompetens i matematik. 

• Fånga elevernas intresse genom att möjligtvis ämnesintegrera, samarbete med SYV inför 21/22. Koppla 
matten till andra ämnen, försöka få eleverna att se ett helhetsperspektiv i stället för att alla ämnen ska 
vara “för sig själva”?   

• Det bör göras en utvärdering av påsk - och sommarskola när det gäller matematiken. Den ska göras i 
god tid innan det nya läsåret börjar i augusti.  

• Arbeta fram ett koncept som vi kan arbeta efter varje lovskola, förslagsvis skulle man kunna arbeta med 
ett övergripande tema varje dag både laborativt och teoretiskt. Vi ska även se till att få med den 
kommunikativa delen (mer i grupp, alla arbetar med samma ämnesområde).   
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Betygspoäng per ämne 

Kommun: Leksand 
 Skola: Sammilsdalskolan 
 Läsår: 2020-2021 
 Årskurs: 9 
 Termin: Vt år 9 

Ämne Antal satta betyg Betygspoäng 

Bild 137 14,45 

Biologi 132 12,14 

Engelska 137 13,61 

Fysik 132 12,01 

Geografi 134 13,30 

Hem- och konsumentkunskap 136 15,06 

Historia 134 13,38 

Idrott och hälsa 133 14,21 

Kemi 132 11,27 

Matematik 136 11,40 

Moderna språk inom ramen för elevens val 1 20,00 

Moderna språk inom ramen för språkval 97 12,09 

Modersmål 1 20,00 

Musik 136 14,96 

Religionskunskap 134 12,85 

Samhällskunskap 136 13,33 

Slöjd 135 15,48 

Svenska 132 12,69 

Svenska som andraspråk 5 2,00 

Teknik 133 13,55 

Total 2 253 13,29 

 

Analys   

• Trenden med att eleverna får högre betyg i praktisk- estetiskaämnen och lägre betyg i framförallt ma, 
fysik och kemi. 

Förslag till åtgärder  

• Viktigt att tidigt upptäcka elever som är i behov av stöd. Sätta in åtgärder/insatser tidigt för att slippa 
lappa och laga i åk 9. Utvärdera insatserna så att utveckling sker hos eleverna Ett viktigt arbete återstår 
så att eleverna inte tappar lust, håg och för att de ska få med sig fördjupade kunskaper och färdigheter 
som krävs för framtiden. 
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Andel elever behöriga till gymnasiet 
Kommun: Leksand 
 Skola: Sammilsdalskolan 
 Läsår: 2020-2021 
 Årskurs: 9 
 Termin: Vt år 9 

Klass Antal elever 

Andel behöriga 

EHS i % 

Andel behöriga 

ES i % 

Andel behöriga 

NT i % 

Andel behöriga 

Yrkesprogram i 

% 

Andel ej 

behöriga elever i 

% 

9A 28 92,9% 92,9% 85,7% 96,4% 3,6% 

9B 26 84,6% 84,6% 80,8% 88,5% 11,5% 

9C 27 70,4% 77,8% 70,4% 81,5% 18,5% 

9D 26 88,5% 88,5% 84,6% 92,3% 7,7% 

9E 30 73,3% 73,3% 70,0% 73,3% 26,7% 

Total 137 81,8% 83,2% 78,1% 86,1% 13,9% 

 

Analys   

• 4 elever i 9e med kort tid i landet, svårt att nå behörighet på så kort tid  

• Personalen känner sig osäkra på de siffor som redovisas, framför allt i ämnet svenska stämmer överens 
med om eleverna har de kunskaper och färdigheter som erfordras jämfört med elevernas resultat på de 
nationella proven. 

• Undervisningssituationen har varit utmanande under läsåret på grund av perioder med 
fjärrundervisning och att flera elever varit nya för flera lärare. 

Förslag till åtgärder  

• Viktigt att tidigt upptäcka elever som är i behov av stöd. Sätta in åtgärder/insatser tidigt för att slippa 
lappa och laga i åk 9. Utvärdera insatserna så att utveckling sker hos eleverna Ett viktigt arbete återstår 
så att eleverna inte tappar lust, håg och för att de ska få med sig fördjupade kunskaper och färdigheter 
som krävs för framtiden. 
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Meritvärdets medelvärde per klass och kön 

Kommun: Leksand 
 Skola: Sammilsdalskolan 
 Läsår: 2020-2021 
 Årskurs: 9 
 Termin: Vt år 9 

Klass Flickor Pojkar Total 

9A 245,45 230,88 236,61 

9B 214,72 221,47 219,13 

9C 251,25 168,00 205,00 

9D 226,94 216,18 219,90 

9E 235,16 185,00 211,75 

Total 236,01 205,94 218,45 

 

Analys   

• Läsårets totala resultat, 218 p, är betydligt lägre än förra läsårets. Denna årskull har sedan 
högstadiets början haft svårt med studiemotivationen och skolans försök att öka den har bara delvis 
lyckats.I samtal med eleverna framgår att, jämfört med tidigare år, en större andel elever inte tycker 
att deras resultat i skolan är viktiga.  

• Trots personalens arbete med att ändra den inställningen har vi inte lyckats ändra den till det bättre. 
åtminstone inte tillräckligt mycket. Under nian ökade trots allt meritvärdet från 200 till 218. 

• Flickornas resultat är som tidigare långt bättre än pojkarnas.  

Förslag till åtgärder  

En intern fortbildning med studiemotivation som innehåll. 
Fortsatt tydlighet från ledning och lärare till elever om vad de förväntas göra och lära sig.  
Ny mobilregel som syftar till ökad studiero och bättre förutsättningar att fokusera på skolarbetet. 

  



 

 

   

 

Verksamhetsplan 2021/2022 
 

Prioriterade områden 
 

Prioriterat 

område 

Aktivitet Utvärderas 

Lärmiljö Utveckla skolans fysiska lärmiljö 

Utveckla skolans sociala lärmiljö 

Utveckla skolans pedagogiska lärmiljö 

Enligt specifikation 

nedan 

 

Utveckla skolans     
fysiska lärmiljö  
 

Aktivitet (hur) Utvärderas 

Cafeteria, 
uppehållsytor och 
korridorer 
 

Städschema för klasser F-9, klotter rapporteras direkt till 
vaktmästare eller städ. 
Utökat antal papperskorgar. 

Terminsvis 

Klassrum och allmänna 
utrymmen 

Struktur fysiskt, uppfräschning, ordning och redo, respektive lärare 
lämnar rummet i rätt skick. 
 
Ljuddämpande åtgärder, ommålning i samarbete med 
Leksandsbostäder 
 

Terminsvis 

Omklädningsrum 
(Leksandshallen) 
 

Ökad trivsel och minskad skadegörelse/nedskräpning via ökad 
vuxennärvaro. 
Schemalagd avstämning med pojkar i åk 7–9 före och efter 
ombyte. 
  

Höstlov, 
terminsslut 

 

Utveckla skolans    
sociala lärmiljö  

Aktivitet (hur) Utvärderas 

Trivsel & trygghet 
 

Utveckla och implementera skolans vision/värdegrund på hela skolan. 
Reflektion i A-lag månadsvis. 
 
Utveckla och genomföra arbetet enligt ett specificerat terminschema 
för rast & trivselaktiviteter. 

- aktivitetscafeterian 7–9 
- lunchrasterna för F-6. 

 

Terminsvis 

Trygghetsteam  
F-6 & 7–9 
 

Synlighet, presentation till alla klasser innan sep slut. Delaktiga i 
kränkningsärenden 

Terminsvis 

Information om 
nuläget på skolan 
 

Månadsbrev från skolledningen till vårdnadshavare & personal i 
perioden sep-maj, via Infomentor. 
 

Terminsvis 

Elevhälsa och all 
skolans personal F-6. 
 

Lika-Olika aktivitet planeras för F-6 under VT22 Läsårets slut 



 

 

   

 

 

Utveckla skolans 
pedagogiska lärmiljö  

Aktivitet (hur) Utvärderas 

Kunskapsmål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tydliggöra kunskapskraven inför lektionen och arbetsområden, 
strukturerat start och avslut. Läraren bestämmer klassrumsplacering 
och gruppindelningar. 
 
Mitterminskonferens åk 3, 6 och 9. 
Mål avseende meritpoäng åk 7–9  
 
Utveckling av svA undervisning & studiehandledning 
Generell utökning av simundervisning (fokus 4–6) 
 
Läxhjälp erbjuds på fritids och för 7–9 torsdag morgon. 
Schemalagd omprovstid 4–6 & 7–9 

Terminsvis 

Studiero Vikten av studiero tas upp varje dag och alltid på mentorstider, 
klassråd samt elevråd.  
Mobilfri skola, hela skolan, hela dagen 
 

 

Studiemotivation 
 

Intern fortbildning på konferenstid regelbundet under året, leds av 
förstelärare. 

Terminsvis 

Pedagogiskt material 
 

Uppdatering och utveckling av SOS lådor (Hörselkåpor, bordsskärmar 
osv. enligt specialpedagogs specifikationer) 

Terminsvis 

Studieverkstad 
 

Utveckla stödet till eleverna gällande specialundervisning både i F-6 & 
7–9. 
 

Terminsvis 

Biblioteket Implementering av biblioteksplanen - röda tråden F-3 och    4–6. Boka 
stående besökstider med bibliotekarie. 

Bibliotekarie tillgänglig på stora skolan min 2 ggr/veckan (fokus 7–9) 

Terminsvis 

Digitalisering Fortbildning inom digitalisering under läsåret med innehåll utifrån 
aktuell forskning och pedagogernas självskattning  

Terminsvis 

Fortsätta arbetet med 
Google classroom 
 

Struktur, likhet mellan ämnen. 
Färgkodning per ämne (schema, mappar etc.) och förfina. 
 

Terminsvis 
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